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العٌاط الجٌزة2014.0جٌد2051991الجٌزةالعٌاطعاشور محمد علًمصرٌةآٌة عاشور محمد علًطالبة

 بنً سوٌف11مساكن حوض الداللة بلوك1980.0جٌد1101988بنً سوٌفبنً سوٌففتحً سٌد سٌدمصريجابر فتحً سٌد سٌدطالبة

مٌانة اهناسٌا بنً سوٌف2167.0جٌد2671992بنً سوٌفاهناسٌا عاطف محمد مفتاحمصرٌةاسماء عاطف محمدطالبة

ش الثورة العبور مغاغة المنٌا2088.0جٌد15101992احمد عزٌز علىمصرٌةهناء احمد عزٌز علىطالبة

صفط راشٌن ببا بنً سوٌف2009.0جٌد1091990مبروك محمد مبروكمصريمحمد مبروك محمد مبروكطالب

دمشوٌا اهناسٌا بنً سوٌف1948.0جٌد1151992بنً سوٌفاهناسٌا ٌــــــس نور الدٌن ٌــسمصريأحمد ٌــــــس نور الدٌنطالب

المنشٌة الجدٌدة بنً سوٌف1984.0جٌد8111988محمد محمود عبدالعظٌممصرٌةوفاء محمد محمود عبدالعظٌمطالبة

خلف االستاد  بنً سوٌف1955.0جٌد2251991بنً سوٌفبنً سوٌفوزٌر خلٌفة مخلوفمصرٌةإسراء وزٌر خلٌفة مخلوفطالبة

ش أحمدعرابً الجزٌرة بنً سوٌف2038.0جٌد2711991بنً سوٌفبنً سوٌف محمد سٌد احمدمصرياحمد محمد سٌد احمدطالب

ش عبدالرحمن شاكر مقبل بنً سوٌف1995.0جٌد1951992بنً سوٌفبنً سوٌف نبٌل حلمًمصرٌةساندي نبٌل حلمًطالبة

ش عبدالمنعم الفشن بنً سوٌف1980.0جٌد191991بنً سوٌفالفشن عبدالعظٌم كامل إبراهٌممصرٌةدعاء عبدالعظٌم كاملطالبة

ش البشري بنً سوٌف1977.0جٌد2351987بنً سوٌف امبابً احمدمصرياحمد امبابً احمدطالب

الواسطى بنً سوٌف1976.0جٌد171991بنً سوٌفبنً سوٌف مجدي فواد عزٌزمصريماٌكل مجدي فواد عزٌزطالب

طحاالبٌشة ببا بنً سوٌف1975.0جٌد451990بنً سوٌفببا محمود ابراهٌم طهمصرٌةاٌمان محمود ابراهٌم طهطالبة

بنً سوٌف1970.5جٌد371998بنً سوٌفبنً سوٌف احمد محمد عبدالناصرمصرٌةهاجر احمد محمد عبدالناصرطالبة

 الرٌاضً بنً سوٌف3ش1970.0جٌد9121989 نجٌب مٌخائٌلمصريفادي نجٌب مٌخائٌلطالب

الشناوٌة ناصر بنً سوٌف1963.5جٌد1591990بنً سوٌفبنً سوٌف حمدي محمودمصرٌةدالٌا حمدي محمودطالبة

مقبل بنً سوٌف1963.0جٌد2451989 عبدالناصر حفنًمصرٌةنها عبدالناصر حفنًطالبة

ش جمال عبدالناصر الواسطى بنً سوٌف1927.0جٌد1121990بنً سوٌفالواسطى نبٌل إسحاق حدٌدمصرٌةإبرام نبٌل إسحاق حدٌدطالب

مغاغة المنٌا1876.0مقبول991986المنٌامغاغةعاٌد فهٌممصرٌةفٌبً عاٌد فهٌمطالبة

ش الجٌش ببا بنً سوٌف2131.0جٌد511991 سٌد رجب حسنمصرٌةفاطمة سٌد رجب حسنطالبة

"جٌد / " طالب حاصلون على تقدٌر عام :  الحٌوان والكٌمٌاء           أوالً/ شعبة

"مقبول / " الحٌوان والكٌمٌاء           ثانٌا  طالب حاصلون على تقدٌر عام / شعبة

"جٌد / " الجٌولوجٌا والكٌمٌاء           أوال  طالب حاصلون على تقدٌر عام / شعبة

"جٌد / " طالب حاصلون على تقدٌر عام :  النبات والكٌمٌاء           أوالً/ شعبة

اســم الوالد
تقد ٌر 

النجاح
المجموع

"جٌد / " طالب حاصلون على تقدٌر عام :  الفٌزٌاء           أوالً/ شعبة

السعودٌة

العنوان
تــارٌــخ الـمــٌـالدمحـل الـمٌـالد

"جٌد / " طالب حاصلون على تقدٌر عام :  الكٌمٌاء           أوالً/ شعبة

الجنسٌة

"جٌد / " طالب حاصلون على تقدٌر عام :  الكٌمٌاء والفٌزٌاء           أوالً/ شعبة

بنً سوٌف

بنً سوٌف

بنً سوٌف

بنً سوٌف

 لدرجة بكالورٌوس العلوم2013كشف بالبٌانات المطلوبة لتحرٌر براءات الناجحٌن فً امتحان دور سبتمبر  سنة 

"جٌد / " طالب حاصلون على تقدٌر عام :  الرٌاضٌات           أوالً/ شعبة

طالب 

اسـم الطالب كامآل طالبة

المنٌا

    شئون الطالب
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